
62 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh return on asset, 

kompensasi bonus, leverage dan net profit margin terhadap manajemen laba 

pada Pada Perusahaan BUMN Go Public Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) Tahun 2014 – 2017. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil 

analisis regresi dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Variabel return on asset menunjukkan hasil tidak berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba, Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Madli (2014), bahwa return on asset tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba. Return on asset (ROA) mengukur 

tingkat pengembalian investasi yang telah dilakukan perusahaan dengan 

menggunakan seluruh dana (asset) yang dimilikinya. Return on asset (ROA) 

yang semakin meningkat menunjukan bahwa kinerja perusahaan yang 

semakin baik dan para pemegang saham akan menerima keuntungan 

semakin meningkat. Dengan demikian manajer otomatis akan mendapatkan 

imbalan yang besar juga, sehingga manajer tidak melakukan manajemen 

laba. 

2. Variabel kompensasi bonus menunjukkan hasil berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba, Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Anisa Elfira (2014), bahwa kompensasi bonus 

berpengaruh terhadap manajemen laba.Kompensasi bonus merupakan 
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salah satu penghargaan yang diberikan oleh perusahaan atas jasa 

karyawan. Kompensasi ini dihitung serta diberikan kepada karyawan 

sesuai dengan pengorbanan yang telah diberikannya kepada organisasi 

atau perusahaan tempat ia bekerja. 

3. Variabel leverage menunjukkan hasil tidak berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba, Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Anisa Elfira (2014), bahwa leverage tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba. Semakin besarnya hutang 

perusahaan berarti semakin besar leverage keuangan dan semakin besar 

pula biaya keuangan tetap yang ditanggung oleh perusahaan, sehingga 

mengurangi hasil pengembalian yang diperuntukan bagi pemilik modal 

sendiri (pemegang saham). 

4. Variabel net profit margin menunjukkan hasil berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba, Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh  Josep, dkk (2016), bahwa net profit margin 

berpengaruh terhadap manajemen laba.Semakin besar net profit margin, 

maka kinerja perusahaan akan semakin produktif, sehingga akan 

meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada 

perusahaan tersebut. 

5. Sedangkan secara simultan Return On Asset,Kompensasi Bonus, 

Leverage dan Net Profit Margin berpengaruh terhadap Manajemen Laba. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka penelitian dapat memberikan 

saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut :  

1. Memperpanjang periode pengamatan, hendaknya periode pengamatan 

yang dilakukan selanjutnya lebih dari 5 tahun.  

2. Menambah kategori perusahaan yang dijadikan sampel penelitian 

misalnya seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI.  

3. Menambah variabel penelitian seperti ukuran perusahaan, GCG dan 

struktur kepemilikan, political cost hypothesis serta perubahan CEO.  

 


